
Bicicleta está na moda entre os brasileiros. Tanto que o cicloturismo começa a ganhar
adeptos, nos roteiros lá fora e em território nacional. Veja sugestões para se aventurarEstilo

Na estrada,
com vento
no rosto
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Conhecer destinos e explorar vá-
rios quilômetros de uma região
no comando de uma bicicleta
nunca esteve tão na moda entre
os brasileiros. Os motivos que fa-
zem um viajante optar pelo ciclo-
turismo vão desde a sensação de
liberdade exacerbada – quantos
de fato conseguem trocar o car-
ro pela bike no dia a dia? – até o
contato imediato e sem interme-
diários com a paisagem do entor-
no. Tudo isso com toques de vi-
da saudável e, sim, descanso.

Enquanto aqui no Brasil ainda
engatinhamos no assunto – o pri-
meiro grupo a organizar viagens
de bike em São Paulo, o Sampa
Bikers, surgiu há 19 anos – famí-
lias inteiras no exterior carre-
gam o hábito de longa data. Não
à toa. Basta uma primeira expe-
riência lá fora para sentir a dife-
rença. Ou melhor, para invejar a
estrutura das rotas demarcadas
para quem curte pedalar.

Com paisagens deslumbran-
tes e trilhas sinalizadas – são 245
quilômetros de estrada de terra
e apenas 75 de asfalto –, a Traves-
sia dos Andes está entre as favori-
tas na América do Sul. Feita em
nove dias, é de nível avançado,
mesmo que o trajeto, ora chile-
no, ora argentino, evite altitudes
exageradas.

Velho mundo. Entre os países
europeus, a Alemanha é conside-
rada o melhor destino para peda-
lar. São quilômetros e quilôme-
tros de ciclovias nas cidades,
além de estradas com espaço e
sinalização para bikes. No sul, a
mais popular é a Rota Românti-
ca, que inclui paradas nos lúdi-
cos castelos do rei Ludovico.
Atravessando os Alpes, a Via
Claudia, estrada construída para

ligar Roma às províncias do nor-
te, é outra muito procurada. São
250 quilômetros saindo de Füs-
sen até Merano, na Itália.

Com paisagens completamen-
te diferentes, outras opções de
caminhos incluem a região da
Toscana, na Itália, a Provença,
no sul da França, e o Alentejo,
em Portugal. Nesses roteiros, en-
tre vilarejos que mais parecem
saídos de livros de contos de fa-
das e recepções calorosas dos
moradores, os viajantes contam
com caminhos seguros e, sobre-
tudo, com o respeito dedicado
aos cicloturistas.

“Nestes países existem cami-
nhos separados só para as bikes,
com sinalizações perfeitas. E
mesmo quando é preciso peda-
lar nas estradas secundárias, as
menores, os carros dão espaço,
olham as bicicletas como um
meio de transporte como qual-
quer outro”, conta Paulo de Tar-
so, presidente do Sampa Bikers.

Terras brasileiras. Ainda que
deixando a desejar nos parâme-
tros de segurança e respeito ao
cicloturista, o País já abriga uma
variedade de roteiros que se es-
palham das serras do Rio Grande
do Sul às praias do Nordeste (fo-
to; leia mais ao lado). E vale reco-
nhecer: algum empenho em me-
lhorar as condições de viagem pa-
ra quem se aventura sobre duas
rodas se faz notar por aqui, sim.

Como ressalva, é importante
destacar que, mesmo com guia
especializado e carro de apoio –
que carrega a bagagem e fica de
prontidão para dar carona caso o
fôlego se esgote totalmente –, as
viagens são indicadas para quem
já tem a bicicleta como hobby.
Afinal, você não vai querer cor-
rer o risco de transformar suas
férias em dias de sacrifício, vai?
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O jeito de viajar é um só. Já as
paisagens, variadíssimas, devem
ser escolhidas de acordo com
seu perfil e preparo físico. Veja
as principais opções pelo País e
escolha em qual delas pedalar.

Circuito Vale Europeu
Foi o primeiro trajeto planejado
essencialmente para bicicletas,
com prioridade para vias de terra.
Por ser bem demarcado, é opção
para pedalar de forma indepen-
dente, levando a bagagem em
alforjes. São 300 quilômetros,
com início e término em Timbó,
Santa Catarina. Áreas de Mata
Atlântica, araucárias, cachoeiras
e rios surgem na paisagem. Gra-
ças à intensa imigração alemã na
região, espere ver exemplos da
arquitetura enxaimel, do sul da
Alemanha. Em outras cidades, o
traço italiano será predominante.

Aparados da Serra
O clima ameno do Rio Grande do
Sul é atrativo para quem vai peda-
lar no parque. O roteiro completo,
de 6 dias, começa e termina em
Cambará do Sul. Inclui trajetos
em estrada de asfalto, terra e tra-
vessia por rio. Há muitos trechos
de nível fácil e poucos que exigem
mais do ciclista – quase todos
contam com trilhas a pé. Na paisa-
gem, destaque para o cânion
Itaimbezinho, o mais famoso dali,
e para os morros com incríveis
vistas panorâmicas.

Serra da Mantiqueira (foto)
As dezenas de opções de roteiros
fazem do local um dos mais indi-
cados para mountain bike. Há os
de fim de semana e outros mais
longos, priorizando estradinhas
que passam por vilas charmosas.
O mais recomendado – muito pe-
la beleza natural – é o que parte
do sul de Minas e inclui Itamonte,

Virgínia e Passa Quatro. São peda-
ladas intensas, com paradas para
contemplar a paisagem de monta-
nhas e vales, banhos nos rios e
cachoeiras, e, claro, piqueniques.

Chapada Diamantina
Conhecer o parque baiano de bici-
cleta é encarar chapadões, monta-
nhas e trilhas classificadas em
cicloturismo, mountain bike e
downhill – hábito no pedal é indis-
pensável. Na hora de repor ener-
gias, poços e cachoeiras convi-
dam a um mergulho. O circuito
completo – passa por Morro do
Pai Inácio, Poço Azul e Vale do
Capão – é de sete dias, com mé-
dia de 40 quilômetros pedalados
diariamente.

Rota do Descobrimento
Que tal as delícias de Trancoso,
Arraial D’Ajuda e Caraiva entre
uma pedalada e outra? Nesta ro-
ta, o litoral sul da Bahia é percorri-
do em trechos considerados le-
ves, mas que na prática ganham
certa dificuldade, pois o vento so-
pra quase sempre contra – mes-
mo no plano, a sensação é a de
encarar uma subida. São 120 qui-
lômetros vencidos em seis dias
de pedaladas à beira-mar, com
trechos entre coqueirais, mais um
trecho de barco, em Caraiva.

Costa dos Coqueiros
Também corta as paisagens baia-
nas, no norte do Estado. São 140
quilômetros a serem vencidos
pela orla, de Mangue Seco à Praia
do Forte, com travessias de rios.
Como a rodovia fica distante do
caminho feito pelas bicicletas,
não há carro de apoio para acom-
panhar o grupo – cada cicloturista
carrega sua bagagem em alforjes.
Para o descanso, a cada dia uma
hospedagem diferente, nos vários
povoados da região. / B.T.

Dos cânions e morros
da Região Sul à beleza
do litoral baiano

Se quiser levar sua própria
bicicleta ao exterior, saiba que as
empresas aéreas cobram, em média,
US$ 200 para despachar a magrela

● Clube de Cicloturismo:
instituição sem fins lucrati-
vos que traz no site (clubede-
cicloturismo.com.br) informa-
ções sobre roteiros, além de
promover a troca de experiên-
cia entre os cicloturistas – há
uma agenda de eventos e re-
latos detalhados de viagens
feitas de bicicleta

● Sampa Bikers: pioneira
na organização de viagens e
tours de bike (começou há 19
anos), funciona como uma
associação. Montam saídas
em grupo para os principais
roteiros no Brasil e no exte-
rior, com guia, carro de apoio
(exceto as rotas que não com-
portam veículo acompanhan-
te), hospedagem, lanche de
trilha e transporte terrestre.
A programação das próximas
saídas e valores (associados
têm desconto) estão no site
sampabikers.com.br. Antes
de adquirir um dos tours, o

interessado deve marcar
uma entrevista para conver-
sar sobre seus hábitos no
pedal e as características do
roteiro escolhido

● Pisa Trekking: organiza
saídas para as principais ro-
tas brasileiras e internacio-
nais para grupos a partir de
duas pessoas. Em geral, os
pacotes incluem hospeda-
gem, transfer terrestre, carro
de apoio, guia, lanche de tri-
lha, algumas refeições, bici-
cleta e capacete. Mais deta-
lhes no site: pisa.tur.br

● AuroraEco: faz roteiros
padronizados – no exterior e
alguns nacionais – ou custo-
miza rotas ao gosto do viajan-
te. Os pacotes incluem guia,
traslados terrestres, acomo-
dação, algumas refeições,
carro de apoio, guia, bicicleta
e capacete. Informações:
auroraeco.com.br.

Parcelamento para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express válido somente para aéreo + terrestre: Europa, Europa Premium em 10x sem juros (entrada 30% + 9 parcelas). Grandes Viagens e EUA e Canadá em 12x sem juros e sem entrada. 
Promoção até 30 ABR 2012. Preços mínimos, baixa estação em R$,  por pessoa, em apto. ou cabine dupla standard, calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 2.568 e  USD 1,00 = R$ 1,96 de 13/04/2012, sujeitos a variação na data do pagamento.  

Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. Aéreo com saída de São Paulo ou Rio de Janeiro, em classe econômica promocional, exceto no tour Viagem ao Exotismo,  
Turquia Espetacular, Mosaico de Culturas, Pérolas do Oriente Médio, Jornada a um Outro Oriente e Israel Fascinante em que a saída é de São Paulo. | ABAV/RJ 94 | Consulte seu agente de viagens.

www.abreutur.com.br São Paulo 11 3702-1840
Rua Joaquim Floriano, 72 | cj. 53 | Itaim Bibi | Estacionamento gratuito | abreu.sao@abreutur.com.br

Rio de Janeiro: Rua Lauro Muller, 116 | cj. 905 | Botafogo | 21 2586-1840 | abreu@abreutur.com.br 
ABREU em São Paulo • Rio de Janeiro • Recife • Nova York • Orlando • Londres • Madri • Barcelona • Luanda e mais de 140 lojas em Portugal.

EXCLUSIVO PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGENS: Capital 11 3702-1850 | Interior 0800 771 1840 | agencias.sao@abreutur.com.br

Com ABREU o mundo é seu. EuROPa • aMéRicaS • ÁFRica • ORiENTE MéDiO • ÁSia • OcEaNia • SKi • cRuzEiROS 

Luxor, Egito

PORTUGAL COM  
SANTIAGO DE COMPOSTELA
10 dias/9 noites 
9 refeições | Lisboa, Fátima, Coimbra, 
Barcelos, Braga, Guimarães, Santiago 
de Compostela, Porto, Viseu, Castelo 
Branco, Évora | até MAR 2013

A partir de: total à vista R$ 4.847 ou 

R$ 1.454+ 9x R$ 377
BENELUX,  
PARIS E VALE DO RENO
8 dias/7 noites 
4 refeições | Holanda,  
Bélgica, Alemanha,  
Luxemburgo, França |  
até MAR 2013

A partir de: total à vista R$ 5.757 ou 

R$ 1.725+ 9x R$ 448

TURQUIA ESPETACULAR
11 dias/10 noites 
14 refeições | Istambul, Ankara,  
Capadócia, Konya, Pamukkale,  
Éfeso, Izmir, Pergamo, Tróia,  
Çanakkale | até MAR 2013 |  
Guia em português

A partir de: total à vista R$ 4.947 ou 

R$ 1.482+ 9x R$ 385

ENCANTOS DA EUROPA
16 dias/15 noites 
Lisboa, Madri, Zaragoza,  
Barcelona, Carcassonne,  
Bordeaux, Castelos do Loire,  
Paris, Londres | até OUT

A partir de: total à vista R$ 8.959 ou 

R$ 2.686+ 9x R$ 697

10x SEM JUROS | AÉREO + TERRESTRE 
Consulte outras opções no site.

•  Café da manhã
•  Hotéis 4 e 5H, 

bagageiros chegada/saída, 
nas principais cidades

CIRCUITO ITALIANO
8 dias/7 noites 
2 refeições | Milão, Pádua,  
Veneza, Florença, Pisa, Siena,  
Assis, Roma | até ABR 2013

A partir de: total à vista R$ 5.464 ou 

R$ 1.639+ 9x R$ 425

ESCANDINÁVIA 
E RÚSSIA
20 dias/19 noites 
Dinamarca, Noruega, Suécia,  
Estônia, Finlândia, Rússia |  
JUL a AGO

A partir de: total à vista R$ 14.140 ou 

R$ 4.240+ 9x R$ 1.100

Europa em ônibus SAÍDAS GARANTIDAS e  
Guias ABREU portugueses

TAP

SHOPPING LISBOA,  
MADRI, BARCELONA
10 dias/9 noites 
Freeport Outlet (Lisboa), Las Rozas 
Village Chic Outlet (Madri), Zaragoza  
e La Roca Village Chic Outlet  
(Barcelona) | até OUT

A partir de: total à vista R$ 5.246 ou 

R$ 1.574+ 9x R$ 408
TAP

Alitalia

EUROPA MARAVILHOSA
20 dias/19 noites 
Portugal, Espanha, França,  
Itália, Áustria, Liechtenstein,  
Suiça, Luxemburgo, Bélgica | 
até OUT

A partir de: total à vista R$ 9.397 ou 

R$ 2.818+ 9x R$ 731

Turkish airlines

TAP

AÉREO + TERRESTRE

•  Café da manhã
•  Hotéis de luxo, 

bagageiros chegada/saída

Roteiros individuais 
com Guia: África, Ásia, 
Oriente Médio, Oceania

Grandes Viagens Consulte Grupos com 
Guias ABREU portugueses

CHINA FASCINANTE
18 dias/16 noites  
Pequim, Xi An, Xangai, Guilin,  
Cantão, Hong Kong, Macau,  
Toronto | 30 MAI - 1 AGO - 5 SET -  
4 OUT | Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 15.360 ou 

12x R$ 1.280

VIAGEM AO EXOTISMO
17 dias/16 noites  
Delhi, Samode, Jaipur, Fatehpur,  
Sikri, Agra, Jhansi, Orchha,  
Khajuharo, Varanasi, Kathmandu, 
Istambul | 15 JUL - 2 SET |  
Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 16.680 ou 

12x R$ 1.390

BEST OF KENYA
11 dias/9 noites 
12 refeições | Nairobi, Reserva  
Nacional de Shaba, Reserva Nacional 
de Masai Mara, Johannesburg |  
4 JUN - 11 JUL - 24 AGO |  
Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 17.052 ou 

12x R$ 1.421

CHINA MISTERIOSA
17 dias/15 noites  
9 refeições | Toronto, Pequim, Xi An, 
Lhasa, Chengdu, Guilin, Xangai | 
17 JUN - 12 AGO |  
Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 14.676 ou 

12x R$ 1.223

ISRAEL FASCINANTE
10 dias/9 noites 
7 refeições | Istambul,  
Tel Aviv, Galiléia, Jerusalém |  
17 JUN - 5 AGO - 9 SET |  
Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 10.872 ou 

12x R$ 906

  até 30 ABR

12x
  SEM ENTRADA,  
  SEM JUROS

Dubai, Emirados Árabes

Turkish airlines LugaRES gaRaNTiDOS

South african LugaRES gaRaNTiDOS

MOSAICO DE CULTURAS
16 dias/15 noites  
Tel Aviv, Galiléia, Jerusalém,  
Istambul, Capadócia |  
3 JUL - 11 SET |  
Guia ABREU português

A partir de: total à vista R$ 15.576 ou 

12x R$ 1.298
Turkish airlines LugaRES gaRaNTiDOS

Turkish airlines LugaRES gaRaNTiDOS

Air Canada LugaRES gaRaNTiDOS

Air Canada LugaRES gaRaNTiDOS

EUA e Canadá ESCRITÓRIO PRÓPRIO 

Orlando e Nova York

AÉREO + TERRESTRE 
Consulte outras opções no site.

Costa LESTE/ OESTE:  
Guias em português e 
Grupos exclusivos ABREU

OESTE CANADENSE
10 dias/8 noites 
Exclusivo ABREU  
Banff, Lake Louise, Icefields, Jasper, 
Edmonton, Vancouver, Victoria | 
12 AGO - 9 SET |   
Guia em português

A partir de: total à vista R$ 11.568 ou 

12x R$ 964

ORLANDO MAGIC PACK
8 dias/7 noites 
Hotel Royal Plaza | 4 dias de ingresso 
básico Magic Kingdom, Epcot,  
Disney’s Hollywood Studios,  
Animal Kingdom | até DEZ

A partir de: total à vista R$ 3.924 ou 

12x R$ 327
American Airlines

NOVA YORK FASHION
8 dias/7 noites 
Hotel Roger Williams |  
Meio dia de visita | Tour Sex and City | 
Ingresso para peça na Broadway |  
até JUN

A partir de: total à vista R$ 5.676 ou 

12x R$ 473

Nova York, EUA

Air Canada LugaRES gaRaNTiDOS

LUXO | CANADÁ  
COSTA A COSTA
15 dias/14 noites 
Toronto, Niagara Falls, Mil Ilhas,  
Ottawa, Quebec, Montreal,  
Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks, 
Vancouver | até SET

A partir de: total à vista R$ 10.956 ou 

12x R$ 913

EUA E CANADÁ EXPRESSO
11 dias/10 noites 
Nova York, Filadélfia, Washington,  
Niagara Falls, Toronto, Ottawa,  
Quebec, Montreal, Boston |  
até ABR 2013

A partir de: total à vista R$ 7.776 ou 

12x R$ 648

ROTA DO ALASKA
6 dias/5 noites 
Anchorage, Seward,  
Talkeetna, Denali | MAI a SET

A partir de: total à vista R$ 13.056 ou 

12x R$ 1.088

CANADÁ FRANCÊS
7 dias/5 noites 
Toronto, Montreal,  
Quebec,  | MAI a OUT

A partir de: total à vista R$ 5.148 ou 

12x R$ 429
Air Canada

Air CanadaAir Canada

CALIFÓRNIA ESPETACULAR
12 dias/11 noites 
Exclusivo ABREU  
Los Angeles, Scottsdalle, Grand  
Canyon, Las Vegas, Fresno, Yosemite,  
São Francisco, Monterey, Carmel, 
Pismo Beach, Santa Barbara |  
AGO - SET | Guia em português

A partir de: total à vista R$ 7.500 ou 

12x R$ 625
American Airlines LugaRES gaRaNTiDOS

CANADÁ ESPETACULAR
11 dias/9 noites 
Exclusivo ABREU  
Montreal, Quebec, Mont Tremblant, 
Ottawa, Niagara Falls, Mil Ilhas,  
Toronto | 1 JUN - 13 JUL - 3, 31 AGO - 
5 OUT | Guia em português 

A partir de: total à vista R$ 8.856 ou 

12x R$ 738
Air Canada LugaRES gaRaNTiDOS

Delta Airlines

TAP
Air France

CALIFORNIA E  
GRAND CANYON
11 dias/10 noites 
Los Angeles, Grand Canyon,  
Las Vegas, Fresno, Yosemite, 
São Francisco, Monterey, Carmel, 
Santa Maria | até ABR 2013

A partir de: total à vista R$ 6.221 ou 

12x R$ 518
Delta Airlines

Grand Canyon, EUA

DESCUBRA DUBAI
8 dias/7 noites  
Hotel Sheraton Jumeirah  
Beach (Vista Mar) |  
Diariamente até JAN 2013

A partir de: total à vista R$ 6.324 ou 

12x R$ 527
Emirates Airlines

Swiss

12x
  SEM ENTRADA,  
  SEM JUROS

  até 30 ABR

Delta Airlines

PORTUGAL COM  
SANTIAGO DE COMPOSTELA
17 dias/16 noites 
14 refeições | Porto, Viana do Castelo,  
Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, 
Vila Real, Mateus, Pinhão, Mesão Frio, 
Lamego, Viseu, Aveiro, Ílhavo, Costa Nova, 
Buçaco, Coimbra, Fátima, Abrantes, 
Montargil, Vila Viçosa, Alandroal, 
Évora, Lisboa | MAI a SET 
 A partir de: total à vista R$ 10.450 ou 

R$ 3.133+ 9x R$ 813

PORTUGAL E ESPANHA
22 dias/21 noites 
13 refeições | Porto, Aveiro, Viseu,  
Serra da Estrela, Curia, Coimbra,  
Tomar, Lisboa, Évora, Sevilha, Jerez de la 
Frontera, Marbella, Perto Banus, Granada,  
Córdoba, Toledo, Madri, Barcelona |  
MAI a SET
 A partir de: total à vista R$ 16.082 ou 

R$ 4.823+ 9x R$ 1.251
TAP

Exclusividade como experiências 
gourmet e atividades culturais  

diversas. Deslocamentos breves  
em ônibus executivos, com poucos  

ocupantes e Guia ABREU português. 
Consulte as opções e cada  

detalhe dos programas.

Experiências e 
Sensações

BELLA ITÁLIA 
GASTRONOMIA DA EMÍLIA E TOSCANA

15 dias/14 noites 
8 refeições + trem bala 
Florença-Roma | Milão, Parma, Modena, 
Bolonha, Pistóia, Lucca, Viareggio, Pisa, 
Volterra, San Gimignano, Região do Chianti,  
Montalcino, Pienza, Montepulciano,  
Siena, Greve in Chianti, Florença, Roma |  
até AGO
 A partir de: total à vista R$ 12.961 ou 

R$ 3.889+ 9x R$ 1.008
Alitalia

TAP

Saiba
mais
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